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Již od roku 1990 dodáváme vlastní řešení 
kancelářských a komerčních interiérů do mnoha 
významných fi rem v Česku i v zahraničí.

Since 1990 we have been delivering our own 
designs of offi  ce and commercial interiors to many 
important Czech and foreign companies. 

EN Line (Exclusive Tables) je řada stolových systémů pro náročnější zákazníky. Je kladen velký důraz na kvalitu provedení, 
konstrukce stolů je masivnější a některé umožňují kromě základní rektifi kace také výškovou stavitelnost. V této řadě je 
velká variabilita sestav. K většině modelů nabízíme nábytkové řešení (kontejnery a skříně ve stejném designu).

The EN Line (Exclusive Tables) is a range of table systems for more demanding customers.  There is a strong emphasis on 
the quality of implementation; the structure is more robust and some tables can be height-adjusted in addition to the basic 
height levelling.  This series off ers a large set variability.  We off er furniture concepts to most of the models (containers and 
cupboards in the same design).
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BENCH

Ideální řešení pro open space pracoviště. Konstrukce 
stolů BENCH je tomu uzpůsobena – uskočená vnitřní 
noha umožňuje plynulý pohyb podél sestavy. Velká 
variabilita doplňků v účelném designu, například 
integrovaný kabelový výklopný horizontální kanál nebo 
výsuvná deska, elektrobox, paravany a mnohé další.

An ideal solution for open space workplaces. The BENCH 
table design is adapted to this purpose – the inner leg is 
pushed back, thus allowing unhindered movement along 
the set. Large variability of accessories in a purposeful 
design, for example an integrated horizontal hinged cable 
tray or a sliding table top, electric box, screens and many 
other features. 
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HOTCOM

Sestava HOTCOM je vhodná pro krátkodobá pracovní 
setkání a relaxaci. Varianta nízkého stolu s lavicemi 
nebo vysokého stolu, která je vhodná například do 
kuchyněk. Možnost vložení elektroboxu. Bočnice 
a vrchní deska jsou z 38 mm laminotřískové desky 
(LTD).

The HOTCOM set is suitable for short work meetings 
or relaxation. The low table with benches or the high 
table are convenient for kitchenettes or other spaces.  
An optional electric box. The sideboards and the table 
top are made of 38 mm melamine (MFC). 
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NV 

Univerzální modulový stůl s důrazem na kvalitu 
provedení v každém detailu. Základním stavebním 
prvkem modelu NV jsou samostatné stoly s velkou 
možností různých sestav. Často je používán pro 
jednací místnosti. Možnost výškové nastavitelnosti 
podnože a širokého výběru doplňků.  

A versatile modular table with emphasis on the quality 
of implementation in every detail. The basic structure 
of the NV model features separate tables with a large 
variety of sets. It is frequently used in conference 
rooms. The base is height-adjustable and there is 
a wide choice of accessories. 
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Univerzální modulový stůl s důrazem na kvalitu 
provedení v každém detailu. Základním stavebním 
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NQ

Elegantní univerzální modulový stůl v kvalitním 
provedení. Jednoduché podnože NQ v čistých 
liniích bez viditelných prolisů a napojení. Základním 
stavebním prvkem jsou samostatné stoly s velkou 
možností různých sestav. Často je používán pro 
jednací místnosti. Možnost výškové nastavitelnosti 
podnože a širokého výběru doplňků.

An elegant universal modular table in a quality 
implementation. The simple NQ bases have clean lines 
without visible dents or joints. The basic structural 
feature is separate tables with a large variety of sets. 
It is frequently used in conference rooms. The base 
is height-adjustable and there is a wide choice of 
accessories.
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NC

Elegantní manažerský stůl NC s pevnou konstrukcí. 
Vypadá skvěle i v sestavách, kterým se umí přizpůsobit 
– například uskočenou vnitřní nohou pro plynulý 
pohyb. Stůl má vysokou pevnost, podnož typu C 
a možnost výškové stavitelnosti. Velký výběr tvarů 
desek a nohou (kulaté nebo hranaté stojiny).

An elegant managerial table with a robust construction. 
It looks great in sets to which it can adapt, for example 
by an inner leg pushed back to allow unhindered 
movement. The table is very robust; C-type base and 
high-adjustability. A large choice of tops and legs 
(round or square). 
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NS

Stoly NS jsou špičkovým řešením pro jednací místnosti. 
Podnože do tvaru T, možnost výškové stavitelnosti, 
přidání elektroboxu nebo připojení k samostatným stolům.

The NS tables present a superior concept for conference 
rooms.  T-shaped bases, heigh-adjustable, electric box or 
attachment to separate tables.
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CONFERENCE

Stoly pro jednoduché skladování a stohování. 
Rychlá a snadná manipulace, pohyb na kolečkách 
s brzdou. Některé varianty disponují rektifi kací. Při 
stohování jsou chráněny vůči vzájemnému poškrábání 
plastovými částmi.

Tables for easy storage and stacking. Quick and 
easy handling, castors with brakes. Some versions 
include height levelling. When stacked, the tables are 
protected against scratching each other by plastic 
components. 
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MANAGER 

Minimalistický a funkční design pro manažery. Čistá 
konstrukce se skládá ze dvou bočnic, které tvoří každá 
jeden celek tvaru O nebo obráceného U. Designovým 
prvkem je dilatace mezi podnoží a deskou.

A minimalist and functional design for managers.  
The clean structure consists of two side frames in an 
O-shaped or turned U-shaped design. A design space 
element between the base and the top. 
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NQP

Pro rychlé pracovní porady s možností 
prezentace na monitoru.

For fast work meetings with the possibility 
of presentation on the monitor.

NQA & NQA BENCH

Designový stolový systém s podnoží typu A. Vhodný 
pro moderní a elegantní kancelářský interiér.

Design table system with base type A. Suitable for 
modern and elegant offi  ce interior.
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Technická část   Technical section

NV, NQ & Bench NV, NQ NV, NQ & Bench NC, NS NC, NS

Výklopná lišta | Cable tray Výsuvná deska | Sliding table

Kabelová průchodka do hrany stolu
Grommet to the edge of the table

Kabelové průchodka | Grommet

Vertikální svod kabelů
Vertical cable droptable

Látkový svod kabelů
Vertical cable drop - fabric

Vertikální svod kabelů - kov, magnet
Vertical cable drop - metal with magnetic strip

Držák PC (NV, NC a Bench)
PC holder (NV, NC and Bench)

Držák PC (NQ, NS a Manager)
PC holder (NQ, NS and Manager)

Držák PC
PC holder

Kabelová vana | Cable fl ap Svorka kabelů | Cable clipp

Lamino clona nohou
Laminated modesty panel

Kovová clona nohou
Metal modesty panel

Plexisklo clona nohou
Plexiglass modesty panel

Držák tiskárny 
(NV, NC, NS a Bench)

Printer holder 
(NV, NC, NS and Bench)

Podpěrný vysunovací držák 
(NV, NC, NS a Bench)

Pull out holder 
(NV, NC, NS and Bench)

Box se zásuvkou 
pod stolovou desku - plech 

Box with drawer 
under the table - metal

Box se zásuvkou 
pod stolovou desku - lamino 

Box with drawer under 
the table - laminated
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Stolové desky  Table topsKonstrukce stolů   Table Design

NVV
NQV

NQA
NCV

NSV

Profi l 50 x 50 mm

NMU
NMO

Profi l 80 x 30 mm

NVR
NCR

NSR

Profi l Ø 50 mm
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